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Bakgrund 

Regeringen beslutade 2015 om att Totalförsvaret skulle 
återuppbyggas. Arbetet med utvecklingen inom hela 
spektrat rörande Samhällsskydd och Beredskap 
fortsätter i olika samhällssektorer. Såväl offentliga som 
privata aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet 
berörs. WSP erbjuder stöd och hjälp i detta arbete.   

Vi ger dig kunskap och trygghet i beslutsfattandet! 

WSP har hög kompetens och gott anseende inom 
samhällsplanering och riskhanteringsområdet. Vi 
samverkar sedan många år tillbaka med statliga 
myndigheter, regioner, kommuner, och industriföretag 
kring utredning, tillsyn, projektering och kompetens-
höjning. 

Tjänster 
WSP kan erbjuda tjänster rörande Samhällsskydd och 
Beredskap inom följande tjänsteområden. 

Ledning 

WSP stödjer dig som beslutsfattare genom strategisk 
rådgivning och ledningsstöd. Exempelvis genom: 

− Utbildning 
− Säkerhetsskydd  
− Skyddsutredning 
− Skyddsplaner 
− Hotbildsanalys 
 

 

Krisberedskapsplanering 

− Vägvalsanalyser (handlingsalternativ) 
− Logistikutredningar - riskfaktorer vid kris/höjd   

Beredskap 
− Samhällsplanering – Krisberedskapsrelaterat 
 
Drift och tillgänglighet 

− Kontinuitetsplanering 
− Konsekvens och sårbarhetsutredning för 

samhällsviktig verksamhet 
− Reservkraft och energiförsörjning vid kris eller höjd 

beredskap 
 

Utbildning 

Vi organiserar och genomför ett brett spektrum av 
utbildningar för i första hand svenskt näringsliv men 
även för offentliga myndigheter och förvaltningar. Vår 
idé är att tillhandahålla korta och behovsstyrda 
utbildningar inom Samhällsskydd och beredskap.  

För bästa resultat genomförs våra utbildningar av 
utbildningskonsulter med god sakkunskap i kombi-
nation med pedagogisk förmåga. 

Självklart finns föreläsningspresentationerna vid 
utbildningar att tillgå både i pappersform och digitalt. 
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Sekretess 
Tjänsteområden som är av säkerhetskänslig natur som 
kunden efterfrågar kan komma att omfattas av sekretess 
enligt gällande lagstiftning.  Genomförande av vissa 
uppdrag kan därför komma att kräva att konsulterna 
genomgår säkerhetsprövning innan uppdragets 
genomförande. WSP har självklart mångårig erfarenhet 
av att arbete med uppdrag som omfattas av krav på 
sekretess och därmed god vana av att hantera dessa 
krav på bästa lämpliga vis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktpersoner 

  
Uppdragsansvarig 
riskkonsult  

Per Brännström 
010-722 59 67 

Uppdragsansvarig 
Säkerhetskonsult  
Johan Kaljo 
010-722 6476 

Inom WSP arbetar ett flertal kvalificerade personer med 
tjänster inom Samhällsskydd och Beredskap. För mer 
information kan ni med fördel vända Er till ovanstående 
kontaktpersoner. 

Per Brännström arbetar som Uppdragsansvarig 
riskkonsult på WSP i Uppsala och har tidigare arbetat 
med beredskapsplaneringsfrågor inom energisektorn 
(drivmedelsförsörjning, logistik). Per har lång 
branscherfarenhet och har arbetat i mer än 30 år med 
olika typer av kvalificerad riskhantering och 
säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter vid 5 olika 
industrityper. Per har tidigare varit Skydd- och 
säkerhetschef, samt innehaft VD-uppdrag inom 
Släckmedelscentralen, SMC AB. Per är en van talare och 
har föreläst vid myndigheter, företag och andra 
institutioner.  

Johan Kaljo arbetar som Uppdragsansvarig 
säkerhetskonsult på WSP i Norrköping och har tidigare 
verkat i strategiska roller som Säkerhetschef, 
Säkerhetsskydds-chef, handläggare inom 
säkerhetsskydd, Riskspecialist inom egendom och 
brandskydd. Rollerna har varit i större och mindre 
organisationer inom Statlig, Kommunal och Privat 
verksamhet. Johan har en lång och bred erfarenhet 
inom samhällsskydd och beredskap.  

 


